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 کتاب ایوب 
 ایوب، شیطان و خدا   : 1درس  
 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

به   میخوامی امروز  و  –بابِش رو  42 يهمه  – میرو مطالعه کن وبی با هم کتاب ا م یخوایخب، م
 .  میشروع کن دیای. ب مینگاه کن 1باب  وب یکتاب ا یعنی ن، ی فصل آغاز

نام داشت و آن مرد کامل و راست و خداترس    وب یبود که ا  يعوص، مرد  نی «در زم  -اول    يهیآ
 .» نمودی اجتناب م  يبود و از بد 

موعظه در مورد   316 نسون یبه نام جورج هاچ ياسکاتلند  ن یَتِریپرِزب  کی در قرن هفدهم،  حاال
  جان  و  بود،  لندن  در  که – تر از اون، جوزف کارُول انجام داد. و بعد، احتماالً معروف  وبیکتاب ا

  وب ی که کتاب ا دکشی  طول سال 23 –در لندن شد  سایجوزف کارول در اون کل نجانشی که اُوِن 
 جلسه موعظه کنند.   424به طور کامل در  رو

اب را به طور واضح درك نکردم.»  کت ن یا  يها از قسمت ی آخر نوشت: «من بعض ياو در موعظه  و
  ینیبب يگردی و بعد که دوباره بر م یدور شده باش سا یسال از کل 20- 15تصورش سخته که 

- 10تر، در  متعادل   یکار رو کم  نیا   میخوای. خب، ما مکنهی رو موعظه م  وبیاون هنوز داره کتاب ا 
 .  میانجام بد  هجلس 12

. سواالت «چرا؟»، «چرا من؟»،  کنهیسواالت در تمام عمر رو مطرح م نیاز بهتر  یبرخ  وبیا کتاب
  ی کتاب مسائل االه  نی . اژه؟»یشکل و ن یهمه؟»، «چرا االن؟»، «چرا به ا  ن ی«چرا رنج؟»، «چرا ا 

 و شر.   ریخ نیرنج و گناه، ب  نی. ارتباط ب کنهیرو مطرح م یو مسائل فلسف 

  ن یاقتدارش رو نداره؟ ا یهست ول  نی اش ارادها ای ست، ین  نی اش ااراده یخدا مقتدره ول  ایآ
  ه ی توج یعنی – »یسی«تئود میگیاوقات بهش م یکه ما بعض کنهیرو مطرح م یکتاب مسائل 

و   نی در باب آغاز نجایا وبیکه ا يو حصر حدی رنج ب  نیخدا رو در ا  شهی خدا. چطور م يهاروش 
 عادل شمرد؟    کنه، یدوم تجربه م بابمتعاقباً در 

که   میدرك کن د ی. باگفتارش یپ ک ی . شهیبه ما نشون داده م ییویسنار  یی باب ابتدا  نی در ا خُب، 
ماست. و بعد    ياطالعات برا   نیداده نشده. ا  وبی دو باب ارائه شده، به خود ا   نیکه در ا   یاطالعات 
  ن یب و در آخر  هو، یو ال  وب یا نیو سه دوستش وجود داره، و بعد ب  وبی ا ن یب  یطوالن  يامکالمه 

 و خود خدا.    وبیا
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ظهور    یاصل  تی. سه شخصکنهیم  ایما مه  يبرا  دن یرنج کش  يدرباره   يامقدمه  ن، یدو باب آغاز   یول 
 و سوم خدا.  طان، یآن ش ای طان یدوم ش وب، ی . اول اکنندی م

عالوه    14باب    الیهست. حزق  یخی تار  تیشخص  کی   وبیدارم که ا  دهی. من عقوبیاز همه، ا   اول
 .  کنهیبه او هم اشاره م م، یبر ابراه

خود کتاب   نحالای با – تر از اون قبل  ی کم دشای – کردهی م  یزندگ  میابراه ياحتماال در دوره  او
و  عربستان هست، پس ا يدوره نوشته شده. چون او اهل عوص در صحرا  ن یاحتماالً بعد از ا 

 .  ستین  یاصل و نَسَب يبه طور کل هست. او دارا  ت یبشر ةندینما دیبلکه شا ست، ین  یلیاسرائ

  و  «کامل او که  –در باب دو  گهیبار د کی و  نآغازی  باب در بار دو –سه بار به ما گفته شده  و
  ، یراست ت، کاملی –  وبیا  ۀ.» چهار مشخصنمودی اجتناب م بدي از و بود خداترس  و راست

 .  ياجتناب از بد  ، یخداترس 

رو   نها ای خدا  خودِ  بعد و  – کتاب  يسنده ینو ي هی آ  ناولی در – دینیب ی م  هی آ ن یرو در اول  نها یا شما 
 اون محرز بود.  ی. خداپرستگهیم وبیا ة، دربار3  یۀ آ 2و در باب  8: 1در 

ثروتمند بوده.  ی لیکه اون خ میدون یبوده. ما م نی زم ي مرد رو نیتراون خداپرست  احتماالً 
  10که اون    میدون ی. ما موبیخانومِ ا  یعن ی  –همسر داشت    ک ی که اون متأهل بوده. اون    میدون یم

مرد   کی اون همچنان  ی . ول رندیم نیاز ب  ییباب ابتدا نیاونها در هم ي فرزند داشته، که همه 
  ن ی به خاطر ا کنه، یو تجربه م چشه یکه او م یکه رنج کنهیما مشخص م يبود. داره برا  ست خداپر

 که او خداپرست نبوده.  ستین 

که   میخوایحداقل، ما م کشند؟ی رنج م خدایچرا افرادِ ب  نکهیدرسته؟ ا م، یدرك کن میتون یم ما
رنج بکشه،    ایدن   نی ا  يتو  یرنج بکشند. اگر قرار باشه کس   یستیبا  خدای . افرادِ ب میفکر کن  نطوریا

در واقع    -  میخداپرست دار  ي مرد  نجایکه در ا  نه یا  وبیباشند. مشکل کتاب ا  خدای افراد ب   دیبا
رو تجربه   م یعظ ار یرنج بس ن یزخم و ا نی و او ا – در اون زمان  ن یزم يفرد رو ن یاحتماالً باخداتر

 .کنهیم

اجتناب   ياو کامل و راست و خداترس بود و از بد  نکهای – وبیا یسه اظهار به خداپرست نیا
 . رهیتقصی او ب   نکه یبه ا  وبیهست بر اصرار ا ي دتایی – نمودی م
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  میبگ میباش لیو احتماال ما میمشکل داشته باش ریتقصیافراد ب  دن ی ما با رنج کش دیشا حاال
 . ستین  گناهی هست. البته او ب  ریتقصی ب  وبی ا  ی.» ول ستین  ریتقصی ب  چکس یکه «ه نیدون یم

ارتباط   چ یه نجا یا یرو در خود داره. ول  ه یاز فرزندان آدم هست. پس او گناه اول  ی کی او  چون 
  ن ینقطه نظر، ا ن یکه او مرتکب شده باشه و رنج او، وجود نداره. پس از ا  یگناه  نیب  یبخصوص

  ی عنی –وجود داره   9باب  حناوی در  ياگه یهست. مثال د ریتقصیفرد ب  ک ی  دن یاز رنج کش یمثال 
 که کور مادرزاد بود.  يدمر

:  گهی م یسیو ع - او؟  نی والد ا یشخص  نی ا ایآ  - : گناه که کرد؟ پرسندی م  یس یاز ع شاگردان 
  د ییرو تا وبی ا يریتقصی ب  ي ادعا نی ظاهر شود.» پس ا يبلکه تا اعمال خدا در و چکدام، ی«ه

 .  کنهیم

  ن یروز، زم  کیدر    کشه؟یمرد خداپرست رنج م  ک ی. چرا  کنهیهم م  شتریمشکل رو ب   یحت   نیا  یول 
 شد.   یخال  وب یا  یِزندگ  يپا  ریز

همه   وبیاحتماًال جشن تولد باشه، ا رسهیکه به نظر م یدر جشن  یدر پ یپ  يهاپسِ طوفان  از
رو از   اشی انداز بازنشستگدرآمدش، و پس  اش، ه ی. او ثروتش، سرماده یرو از دست م زشیچ

 .  دهیفرزندش رو از دست م 10 یرو. او حت   زیهمه چ ده، یدست م

سخته. مثل تماس   یلیفرزند خ کی چشم بر هم زدن. تصور از دست دادن  ک ی روز. در  کی  در
:  گنیو م  ان یم  نیپوش که به نظر غمگ  فرمیون یدر زدن، و مردان    يصدا  ای.  سیاز طرف پل  یتلفن

دختر شخص   ایپسر  ي. و خبر دربارهستین  یکه خبر خوب  دیفهم شهیداخل؟» و م میایب  شهی«م
 هست.  

  ی تا بچه. اونها رفتند، اونها مردند، اونها کشته شدند. حس درد و رنج 10مورد، هر  ن یدر ا و
رکز  از پسرهاش در م ی ک یکه  د یتصور کن دیبتون  د یاونجاست. شا  وبی. ا رانگریو ی و فقدان  یآن 

 .  کنهیکار م ی تجارت جهان 

  کا ی آمر  ییِاز دخترهاش در خطوط هوا  یک یداره.    يخودش اعتبار  يشهر برا  نی که در ا  هیمرد  وبیا
.  دیرو تصور کن  یی ویسنار  ن یچن  دیتون ی دست. م   ن یاز ا  یی ها. و مثال کنهی به عنوان مهماندار کار م

  ی دگرو در زن  ن یا هی شب ي زیچون چ د، یکامالً آشنا باش وی سنار نیشما با ا يهم همه  دی شا ای
 .  دیخودتون تجربه کرد

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

4 

  قت، یو همونطور که اتفاق افتاد. در حق حاًی. صرکنهیبهش اشاره م نجایمقدس داره در ا کتاب  و
  وب یا ، ي. در باب بعدکنهیمشکل اشاره م نیکاُننِ کتاب مقدس به هم يهاکتاب  نیاز اول  یکی

. مشکالت بد و  میپردازی موضوع م ن یخودش رو از دست بده. در درس دوم به ا  یِ قراره سالمت
از   یک ی د یمرد خداپرست. شا کی . شهیم یبه ما معرف وبیاول از همه، ا ی. ول شنیمبدتر 

رو در   ياکنندهوانهیفقداِن وحشتناكِ د نیاو چن و. نی زم يکره يافراد رو نیترخداپرست 
 . کنهی تجربه م شیزندگ

همان   ای  ر» یکلمه، «شر ی واقع  يهست. به معنا  طان یش ییباب ابتدا ن یدر ا  تی شخص نیدوم
که او هست. او دشمن   هی زیچ نی لقب هست. ا ک یاسم باشه،  ک ی نکهیاز ا شتریب  ن یدشمن. ا

 هست. او مخالف هست.  

  ن یب  ۀست. او در مکالمموضوع معماگونه  نی. اشهیکتاب ظاهر نم نیاز ا  ياگه ید يدر جا  او
  رون یمرموز که در آواخرِ کتاب سر ب  تیشخص نی ا هو، یال  ۀ. او در مکالم شهیدوستان ظاهر نم

  ییِ انتها يهاو خدا در باب  وب یا ن یب  گفتگوي  در –  نام به حداقل  – ی. او حتشهیظاهر نم اره، یم
  –  موث یو به اتان یلِو يها ت یمعتقدند که در شخص های بعض نکه یا با شه، ی هم ظاهر نم وب یکتاب ا 

 هست.  طان یاز ش هی کنا هاست، ت یه در پسِ اون شخصک  آنچه – می رسی به اونها م تاً نهای که

اونها   نیهم در ب  طان یبود که ش  يبود. روز  يروز کی که  گه یخب، متن کتاب به ما م گه؟یم یچ
واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و   روزي «و –  6 يه یاومد، آ

 آمد.»   شان یا ان یدر م زین  طان یش

داره   طان یکه ش نهیاون در ا ينکته  یدر کائنات بود. ول  یی جا کیاتفاق افتاد.  نیکجا ا دونمی نم
رنج به خاطر  لیدل  نکهای – ستین  ییموضوعِ دوخدا نجای. ا دهیقادر مطلق، گزارش م يبه خدا
 و گزارش بده.   ادیب  دیبا  طان یو شر باشه. نه، بلکه ش ریخ کساِنیقدرت  

در جواب خداوند   طان یش ؟“يگفت: ”از کجاآمد  طان ی: «و خداوند به شمیخون یم 7 يه یآ در
نداره.   ياخانه به دوش هست. خانه   ک یکردن در آن.“» او    ریو س  نیگفت: ”ازتردد کردن در زم

 رو که بهش بگه خونه، نداره.    ییاره هست. او جاروحِ آو کی او 

که مثل او در   يتفکر کرد وبی من ا يدر بنده ای گفت: ”آ طان ی، «خداوندبه ش8 يه یبعد در آ و
مجّاناً از خدا   وبیا  ای: «آگهیو م دهی جواب م 9 يه ی در آ طان ی. و شهیآ يو ادامه  ست؟“»ین  نیزم
 ترسد؟»ی م
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  ی ارتباط   دن ی و رنج کش  طان یش  ن یب   نکهی. اول از همه، اشهیآشکار م  نجای در ا  ي ادی ز  ي زهایچ  خب، 
ارتباط واضح   نی وجود ا ی هست، ول  ی ارتباط چ ن یکه ا  ستیما روشن ن  يوجود داره. هنوز برا 

 هست.  

  ن ی . از ا ستین  یجوابِ کامل نیداره. ا طان یبا ش یارتباط کی کشه، یرنج م وبیچرا ا نکهیا لیدل 
  ي در بنده   ا «آی  – خب، اون خداست    کنه؟ی م  یمعرف  طان یرو به ش  وب یهست که ا   یگذشته، اون ک 

  طان یهم ش  د یداشته باشه» و شا   ی دوست  ن ی«خوبه آدم همچ  د یممکنه بگ  ؟» يتفکر کرد   وب یمن ا 
راه حلِ مشکل   د، ینیبب ی. ول کنهی که خدا به اون اشاره م ی فکر نکرده بود تا زمان  وب یا  هاصالً ب 

 هست.   لیقطعاً دخ  طان ی. البته شستین  طان یدرد و رنج، ش

  ی کامل  ریتصو نی ا یاز اون هستند، ول  یحتماً قسمت نهاای – تیضد  يایشرور، دن  يا یدن  ، یکی تار
 . ستین 

  ش یآزما نی رنج وجود داره. خدا در ا نی . خدا در امیخدا اشاره کن تی به اقتدار حاکم د یبا ما
  نجا یما در ا قت، ی کرد. در حق یمعرف طان یرو به ش وب یهست که ا یوجود داره. خدا همون کس

  ن ی بزنه. در طول ا يدست به کار تونه یخدا نم يبدون اجازه  طان یکه ش میکنی احساس م  نطوریا
 .  شهی«اجازه» داده م طان یبه ش ل، باب او 

  تونهینم  یبشه. ول   ریدرگ  وبی. به او اجازه داده شده که با امیکلمه استفاده کن  ن یفعالً از ا  دیایب 
 شخصاً، به او دست بزنه.

  ي ا ي ماربی  –  شهیم  ماریب   وبیرو لمس کنه، و ا  وبیکه ا  شهیدر باب دوم، به او اجازه داده م  حاال، 
چه   کنه؟ی م نییحدود رو تع  ی چه کس  کنه؟یم میحصار رو تنظ یچه کس  ی که مرگبار هست. ول 

   کنه؟یم نییاش رو انجام بده، تع کار شرورانه  تونهیدروِن اون م طان یرو که ش   یمختصات یکس

بازه. او  حقه  ک ی طان یدروغگوست. ش  ک ی طان ی . شدهی. خدا انجام مکنهی رو م نکاریخدا ا خب، 
 .  دهیرو به غلط جلوه م ز یهست که همه چ یکس

وجود داره؟    شی هست. چرا رنج وجود داره؟ چرا آزما  لی. او دخستین   ییاقتدار نها   ي او دارا  یول 
که  ییای. ما در دن میکنی م یو شر زندگ ریخ یِع یفراطب يایوجود داره؟ چونکه ما در دن  یچرا سخت

 . میکنی م یوجود داره، زندگ  طان یش
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  ن یداران اها وجهان و قدرت   هااست ی بلکه با ر  ست یگرفتن با خون و جسم ن   یکه ما را کشت   را ی«ز
 ظلمت.» 

بودِن   یو واقع  تیحضور، فعال  دیکه با  گه ی به ما م 1باب  وب یا  .میموضوع رو باور کن ن ی ا د یبا ما
 . او از خدا متنفره. او از خدا متنفره. میرو باور کن طان یش

در تضاد با هم هستند. او شرارتِ محضه. تصور کردن   باً یدو کلمه تقر نیشرارتِ محضه. ا  او
کنه.    یاهداف خدا رو خنث   نکهیا  ي برا  کنهیم  يسخته. او عمرش رو سپر   یل یخ  ، يای بدخواه  نیچن

  یمثل شما، کسان   یکسان   ا ی.  کنهی رو نکوهش م  وبیمثل ا   يافراد  کنه، یو او قوم خدا رو نکوهش م
 .  منمثل 

. ما میسوم، خب، خدا رو هم دار گاه یبعد، در جا  و . میرو هم دار طان یو ش م یرو دار وبیا نجا یا
  د شای که –رو نوشت  ی مهم ی لیکتاب خ سی. اس. لوئی. سمیکنی مشکلِ درد صحبت م  يدرباره 
ازش با    میتون می  واقع،   در  ».درد  «مشکلِ  نام   به  – باشه    نهیزم  ن یمتون در ا  نی از بهتر  ی ک یهنوز  

 . میکن  ادی عنوان «مشکلِ خدا» 

رنج    ایدرد وجود داره. در دن  ای. در دن میفهمی خب، ما درد رو م ه؟ی هست چ 1که در باب  ی مشکل
 وجود داره. 

اگر خدا    ده؟یانجام نم  يمورد کار   نی چرا در ا  کنه؟ینم  ي ریکه چرا خدا ازش جلوگ  نجاست یا  سوال 
هست،   ن یزم  يرو در دست داره، اگر او خالق اقصا   نی قدرت در آسمان و زم ی مقتدره، اگر تمام

   شه؟ یاو مربوط م  ةمشکل به اراد  نی ا  ا یآ   ده؟یانجام نم  ي و قادر مطلق هست، چرا کار  تونه یاگر او م

وجود داره که مانعِ    يزیچ  یاو قادر هست، ول   ست؟ین   لیما  یکه او قادر هست ول   نهیا  لشیدل   ایآ
  ي ریکه جلوگ خوادیاو م ست؟ یهست، منتها قادر ن  لیاو ما نکه یا ا ی نه؟ی جواب هم ا یآ شه؟ یاو م

مشکلِ   نی که ا میبگ میتون یکه، خب، م نجاستیرو بکنه؟ مشکل ا  نکاریا  تونهینم یکنه، ول 
  اد؟یم  رون یسربلند ب  شیآزما  نیخدا از ا  ایخداست. آ 

آمدم و برهنه به   رون ی«برهنه از رحم مادر خود ب  گه، یم ی چ 21 يه یدر آ وبیکه ا د یدار ادی به
  یی بایعبارات ز  نهایآنجا خواهم برگشت؛ خداوند داد وخداوند گرفت و نام خداوند متبارك باد.» ا

رو از دست   زش یهست که همه چ يمتن. مرد ۀ نیمخصوصاً در زم ز، یانگرت یح ی هستند. عبارات
که او   ي ما سخته که عمق درد  ي ل تصوره. براقاب  ریفرزندش رو از دست داده. غ 10. او ادهد

 . می رو درك کن  کنهیتجربه م
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که به اقتدار خدا اذعان کنه.    نهیا   ه؟یمرد چ  نی دلِ ا  یِاو، و بازتابِ خداپرست  یۀالعمل اول عکس   و
دارند»، و در   ریخ تیدارند، اصطالحاً «ن  یکیقصد ن  نهاای – لیانج نخادمی – وجود دارند  يافراد

 .  گنیم نطوریبد هست، ا طی که شرا ییمخصوصاً جا ، يمراسم خاکسپار 

  ي «خدا اونجا نبوده»، «خدا تو   ن؟، یدون ی«خدا رو سرزنش نکن»، م  گن، یم   نیمثل ا  ییزهایچ  اونها
  ي اگه ید  زیو چ  گهیکس د  رینداشته»، «دستش بسته بوده»، «حواسش نبوده»، «تقص  ینقش   نیا

  ی . نوعنیمثل ا  يزیچ  ای  عته»یقانوِن طب  ریخودِ کائناته»، «تقص  ری«تقص  ای   ه»، طان یهست»، «کار ش
به خدا،    زهایچ  نی ما رو از نسبت دادن هرگونه از ا  خوادی خدا، که م   ي هاروش   ه یتوج  ا ی  ی سیئودت

 آزاد کنه. 

دسِت مقتدر خدا   ی. ول ست یگناه ن   یِ. او بان ستیگناه ن  یِ. خدا بان میالزمه که ما مراقب باش خب، 
 هست.   لیدخ

  نکه یاتفاق افتادنش، قبل از ا  يخدا برا  ةبدون اراد افته، ی خدا اتفاق نم  ةبدون اراد ي زیچ چیه
. خدا قدرت  افتهیکه اتفاق م یاتفاق افتادنش به اون شکل يخدا برا ةبدون اراد  افته، یاتفاق ب 

 مطلق هست. او قادر مطلق هست. 

رو بده؟ خب،    لیقب  نیاز ا   ییزهایچ  يمقتدر باشه و اجازه  تونهیکه خدا چطور م  نجاستیا  مشکل
 .  نهیمسئله هم

  ق یتصد ک ی ن ی هم قراره باهاش روبرو بشه. ا وب ی هست که خود ا ي اهمون مسئله  ن یا
. «خداوند  مونهی نم  تیوضع   نیهست. البته او در هم  1باب    يدر انتها   وبیالعاده از طرف اخارق 

که مرگ    یرو تجربه کردم، وقت  ن یند گرفت و نام خداوند متبارك باد.» من به دفعات اداد و خداو
رو به   نی به اون پاسخ داد. من ا 21: 1 وبی و خانواده با ا  خانواده اتفاق افتاد،  يابر ی ناگهان 

مطلق    تیحاکم  تامنی  در  –از آرامش وجود داره    ی حسّ  کی که    رسهیدفعات تجربه کردم. به نظر م
  فتند یاتفاق ب  زهایچ نی ا شهیرو که باعث م یلیخدا. «ممکنه من متوجه نشم. ممکنه تمام دال 

 داد و خداوند گرفت. و من به او اعتماد دارم.»   د: خداون دونمیرو م  نی ا ی درك نکنم. ول 

قراره به  . او کنهیشروع م تیوضع  نی بمونه. او از ا یباق تیوضع  نیدر ا ستیقرار ن  وبیا حاال، 
اوقات، شش هفته بعد   ی رو هم تجربه کردم. بعض ن یقدم بگذاره. و من ا  ک یتار  اریبس ی اماکن

  ت یمردم در وضع  ، يشش هفته بعد از داغدار ولی  – چرا شش هفته  دونمنمی  –  ي از داغدار
بودن  رییتغ  رقابلی. هضم غقتی حق ن یبه هضم ا کنندی . اونها شروع مرندیگی م ار قر ی متفاوت

 به عقب برگشت.   شهی که نم شن ی. اونها متوجه مستین  ا یرو  کی  ن ی که ا  شن یاونها متوجه م اون.
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الشعاع قرار شخص رو تحت  یزندگ  ان یوجود داره که تمام جر یکه عواقب شنیمتوجه م اونها
دو ماه، سه ماه، شش ماه،    یاوقات وقت  ی. و بعضستندیکه هرگز قابل برگشت ن   یراتییتغ   دند، یم
  ک ی تار  يهاقراره به مکان   وبیکرده. ا  رییتغ   یلیاون خونه خ  ، يریسال بعد به مالقاتشون م  کی  ای

.  یات ی. سواالت االهیرو بپرسه. سواالت سخت. سواالت اخالق  یفرو بره. او قراره همه جور سواالت 
 .  یسواالت فلسف 

 زیآماتهام   ینسبت به دوستانش، بلکه حت   زیآماتهام هستند. سواالت    زیآمکه خب، اتهام   ی سواالت
سوال ببره.   ر یخدا رو ز  ةسوال ببره. او قراره اراد  ریخدا رو ز   ي هانسبت به خدا. او قراره روش 

 . ستیخدا عادل ن  نکهیسوال ببره، ا ریاو قراره عدالت خدا رو ز

اگر خدا بزرگه، پس   ، یدون ی. مدندیخودشون رو از دست م مان ی ا ن، یمثل ا  یط یدر شرا مردم
   شه؟یچرا مانعش نم

  ن ی. و اافتهیب  یاتفاق  ن یچن دهی باور کنم که خدا اجازه م تونمینم کنه؟ینم ير یازش جلوگ چرا
. اونها از  شنیم ی. مردم از خدا عصبان شهیم یمنته  مان یهست که به از دست دادن ا یلغزش

رنجش رو با خودشون    ن یا   کهیدر حال   ارن، یخودشون بهانه م  یمان یای ب   ياونها برا.  شنیخدا دور م
 .  شهیم یمنته  ی که خب به تلخ کنند، ی محمل 

  م ی وقت دار يبعد يها. ما در درسمیباب دور بش نیاز ا دیایب  نشون داد؟ دیبا یواکنش  چطور
شما اتفاق   يدست برا نیاز ا  يز یاگر قرار بود چ ی. ول میصحبت کن یکه دربارة مسائل فلسف 

فرض   یول  افته»، ی«خدا نکنه که اتفاق ب  میگیم د؟ ینشون بد دیخواهی م  یچطور واکنش  افته، یب 
 . افتهیکه ب  میکن

  وب یواکنش نشون بدم»؟، «من ا وبیمثل ا خوامیکه «من م دیبگ دیخوای بعد. نم ي. هفتهفردا
  و   داد «خداوند –  دیمتن رو بلد باش نی ا د ی. بادیریبگ اد یاون رو   دیپس با خوام»؟ی رو م 21: 1

  ک ی بشه، مبدل به  زهی غر کی که مبدل به  طوري  –  ».باد متبارك  خداوند نام  و  گرفت  خداوند 
 بشه.  ياراد ریغ العملعکس 

  د یبا نیمثل ا يزیاو، چ يالعادهخارق  تیّخدا، و در مش يالعاده و مقتدرانه در اهداف فوق  اگر، 
به دوستانم   خوامیهست که م یهمون پاسخ  نی با او همراه باشم. ا خوامیمن م افته، یاتفاق ب 

 بدم.   ی سیمبارکم خداوند ع یِ به خودم، بلکه به خدا، به منج م، ییسا یکل يبدم، به خانواده 
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از دوست    تونهینم  چوقتیمن رو دوست داشته و ه  شهیکه او دوستم داره. او هم  دونمیم  چون 
 داشتن من دست بکشه.

و سخت اون، سفر   کیتار  یل یخ يهابه مکان  می خوایست، و مالعادهکتاب خارق  ک ی وبی ا کتاب
 هستند.   ریگکامالً نفس ت، یو خصوص  تیکه از نظر ماه ی. اتهاماتمیکن

  میما دعا نکن  یهمگ   چرا  .میباش  میخوایمن و شما، م  یعنیهست که ما،    ییجا   21  يه یآ  1باب    یول 
  نکه یا   م، یدیباشه که م  یهمون پاسخ   ن یاومد، ا  شیما پ  يعظمت برا  نیبا ا  یش یآزما  یکه اگر زمان 

  م، یشناسی محبت او رو م  م، یکنی م دایدر اقتدار او آرامش پ

 ما باشه؟    ي او برا  يکه خارج از اهدافِ مهربانانه  افتهی ما اتفاق نم   ي برا  يز یکه هرگز چ  میدون ی م  و
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